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CAMPANYA DONAR SANG
Dissabte 24 de març de 17 a 21 h tenia lloc la
campanya de donar sang al Cap l'Aldea, segons
informacions de la regidoria de Salut un total de
8 plasmes, 34 donants i 5 oferiments van fer
que els aldeans ens ajudessin a ajudar un cop
més.
Moltes gràcies a tots.

EXCURSIÓ AL COLL DE RAJOLERS
El passat diumenge 25 de març el Casal de Joves juntament amb la regidoria de Benestar i
Família organitzaven l'excursió al Coll de Rajolers .
Una ruta de dicultat moderada que és van atrevir a fer-la una quinzena de persones, la
meteorologia ens va acompanyar i vam poder xalar amb les noves senderes netejades pel
barranc de l'Espluga i de les vistes que ens ofereix el cim del coll dels Rajolers.
En total uns 7 quilòmetres i tres horetes de ruta, això sí, en acabar hi va haver un petit refrigeri
amb pastes regalades per gentilesa de Esmel i Rodriguez i com no, una copa de cava!. Un bon
matí de diumenge recorrent aquella part no tant coneguda de la zona dels Argilers i del Barranc
de l'Espluga.

* Imatges de Josep Vinyes.
Podreu trobar aquesta ruta i moltes més als webs infoaldaia.info i laldea.cat, a la nova pàgina de rutes l'Aldea/Turisme.
* Per saber totes les rutes de l'Aldea descarrega't l'app al teu smartphone de wikilok l'Aldea/Turisme.
2

PREMI AL 100 % DE TRANSPARÈNCIA
A L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA

Una expedició de l'Ajuntament de L'Aldea va assistir a la convocatòria del acte, que va
organitzar la Universitat Autònoma, per rebre el “Segell Infoparticipa” a la transparència de la
informació com ha ens local.
Enguany L'Aldea ha assolit el 100% de compliment en tots els paràmetres que qualiquen
l'accés a la informació als ciutadans. Segons dades del mapa Infoparticipa, en tota Catalunya
sols som 19 de 947 els municipis amb un compliment total dels requisits per obtenir aquesta
menció, i concretament a la província de Tarragona sols L'Aldea assoleix aquest ple del 100%.
Un èxit del municipi, dels ciutadans que amb la seva col·laboració ho fan possible, dels
treballadors del consistori i especialment de la tasca constant i ferma de Joan Rallo i del
responsable de l'àrea de comunicació Simon Falcó.
Per L'Aldea i el seu equip de govern és un
orgull contar amb un equip humà compromès
amb el seu municipi i amb garantir la
transparència de totes les accions que
desenvolupa l'Ajuntament, garantint
d'aquesta manera l'accés a la informació de
totes aquelles persones que ho desitgen o els
faci falta.

L'ESPLAI 4 TORRES
REALITZA UNA PRE-PASQUA INTENSA

Esplai 4 Torres de l'Aldea ha realitzat un bon grapat d'activitats adreçades als més
menuts del poble, on l'equip de monitors han fet que els menut s'ho passin molt bé. Jocs
per l'enginy, activitats, pintada d'ous de Pasqua, gimcana, ous de xocolata, taller de
cuina, dibuixos, pollets de pasqua i el dijous Sant, la sortida a la natura per visitar els pins
centenaris. Han estat tant sols algunes de les activitats que s'han realitzat a l'Esplai 4
Torres (edició Pasqua). La regidoria d'Ensenyament i l'equip de l'Esplai agraeixen la
conança rebuda i us esperem i emplacem a l'Esplai d'Estiu .

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea aprova la
valorització per a l'adquisició dels terrenys
d'ADIF
El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària celebrat en data vint-i-dos de març de
dos mil divuit va aprovar la valoració individualitzada de cadascun dels immobles objecte
d'expropiació relatius als terrenys ocupats antigament per l'anterior traçat de la via fèrria en el
seu pas pel terme municipal de l'Aldea de la Línia València-Tarragona, en el qual apareix com
a subjecte expropiat l'entitat Administración de InfraestructurasFerroviárias (ADIF), tramesa
per aquesta en data 31 de gener de 2018, de tot el que es desprèn un valor total de
l'expropiació en 448.684,70 .
L'Alcalde puntualitzava que no tant sols era l'adquisició dels
terrenys de l'antiga via fèrria, sinó tots els immobles pertanyents a ADIF com són els magatzems i el moll de càrrega
enfront de l'antiga estació de tren, els habitatges familiars
situats al costat de la plaça Estació, els terrenys de l'actual
Plaça Estació i l'emblemàtic edici de l'Antiga Estació de tren
que des de fa molts anys utilitza l'Associació de Dones.

INICI ACTES 50 ANIVERSARI UE ALDEANA
Un dels primers actes realitzats al club en motiu dels 50 aniversari de la UE Aldeana ha estat
la presentació del nou equipament per totes les categories del club. L'acte gros de la diada del
50 aniversari de la UE Aldeana serà l'1 de juliol amb trobada d'exjugadors i dinar popular per
tota la família, que durant aquests 50 anys ha portat la camiseta i ha format part del club en
qualsevol dels seus aspectes.

1er TORNEIG ALEVÍ MEMORIAL MIGUEL ALEGRE
Dissabte 2 de juny tenia lloc el 1er torneig aleví memorial Miguel Alegre en record del nostre
capità, a les instal·lacions del camp de la U. E. Aldeana. Un torneig que el club aldeà instaura
per retre-li homenatge al recentment desaparegut Miguel Alegre, una persona molt
vinculada a la població i a la U. E. Aldeana. El torneig se'l va emportar el Saragossa i el
subcampionat el Nàstic de Tarragona.

10es JORNADES GASTRONÒMIQUES DE L'ARRÒS
Del

21 d'abril al 9 de juny i dins de la
campanya Tasta l'Aldea van tindre lloc les
10es Jornades Gastronòmiques de l'Arròs a
l'Aldea, on els restauradors aldeans:
Les Xiques, La Llar, La Vaqueria, Pòdium i
Mas Masdeu oferiren uns menús entre els 20 i

ns els 28  on l'arròs formava part de la cuina
de cada restaurador.

VALORACIÓ 14a FIRA DE L'ARRÒS I EL COMERÇ
Des de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de l'Aldea es valora molt positivament la
14a edició de la Fira de l'Arròs i el Comerç que ha tingut lloc els dies 20,21 i 22 d'abril. Una ra
que enguany coincidia amb la jornada festiva del 21 d'abril, on l'Aldea celebra la segregació
de Tortosa des de l'any 1983.
La ra s'inaugurava divendres 20 d'abril a càrrec de la Sra. Mª Cinta Estorach Blanch gerent de
Modes Armengol i vinculada al món del comerç i la moda des de l'any 1955 quan va obrir la
seua primer botiga a l'Aldea, Novedades Mª Cinta.
Des de la regidoria de Comerç s'ha apostat perquè la Fira hagi estat un gran aparador ideal pel
comerç del municipi i per això s'han augmentat en densitat i qualitat el programa d'actes de la
Fira, a més dels 45 estands de comerços i una carpa annexa al pavelló ral amb 17 estands
d'entitats i sala de conferències. L'exhibició dels frisons de la Cruz amb fama internacional dins
del món de l'hípica, la sortida de BTT en record de Moisès i Sandra que va comptar amb més de
200 inscrits, la multitudinària trobada de grups de Jota, o la trobada de cotxes clàssics tant sols
han estat un petit tast d'una Fira carregada d'activitats, tallers i degustacions gratuïtes
d'arrossos per tota la família.

7

ÈXIT DE LA FESTA
DE LA PLANTADA I EL MARIDATGE
La tradicional festa de la plantada del passat 9 de juny va ser tot un èxit de participació i
implicació per continuar arrelantles tradicions i faenes dels nostres avantpassats al present del
nostre poble. Un dia fantàstic a l'arrosar de Ravanals a l'Ermita de l'Aldea combinat per la tardanit amb el maridatge més multitudinari de les Terres de l'Ebre.
Míriam Ferrando regidoria de Turisme: “El passat 9 de juny va ser un gran dia per al
nostre poble, tradicions, gastronomia, pagesia, balls i música tradicionals,... gran èxit de
participació i implicació de totes les entitats, públiques i privades implicades. Un fort
agraïment pera tots ells: restaurants les Xiques, La llar, la Vaqueria, Joan Estellé, a la
cooperativa de l'Aldea, al Forn de Pa Muñoz, als quintos, a Vi Origen. Brigada, Policia
Local, pagesos, gent dels cavalls, a la nostra jota... gràcies pel gran dia que ens vàreu fer
passar a tota la gent del nostre poble.
Enguany comptàvem amb la novetat de la degustació d'arrossos a l'Ermita, i estem molt
contents de l'acceptació que va tenir. També agrair a la llar d'infants el concurs de cuina
que ens van preparar, els nens s'ho van passar d'allò més bé. I nalment gran èxit del
maridatge, una conuència perfecte de les millors tapes, un vi espectacular, i una banda
la Stromboli Jazz Band insuperable; rècord d'assistents, 220 persones, i un gran ambient a
més d'una gran festa posterior amb Tito Cervera al capdavant. Em quedo amb les
paraules de l'empresa Vi Origen quan diuen que el maridatge de l'Aldea “és
probablement el maridatge més gran de les Terres de l'Ebre”. Per la meva banda només
puc dir, moltes gràcies a tots els que ho feu possible”.
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VALORACIÓ 3a RUTA DE TAPES DE PRIMAVERA
Com en les edicions anteriors es valora molt positivament la Ruta de Tapes de Primavera; cal
destacar primer que tot el nivell de les diferents tapes ofertes pels establiments participants i
per l'èxit de participació de la gent del nostre poble, un gran ambient amb unes tapes
immillorables; destacar la participació per segon cop dels xiquets i xiquetes de la llar d'infants
Bressol del Delta, i la incorporació a la Ruta del Forn de Pa Muñoz. Valorar la continuïtat i el
treball realitzat per Mas Masdeu, Pizzeria les Xiques, Bar Pòdium, Restaurant la Llar, i la
Vaqueria, ja que sense ells l'èxit de la Ruta de les Tapes no seria possible. Des de la Regidoria
de Turisme ja estem treballant per tal d'introduir novetats i millores en la propera ruta que serà
a l'octubre i que esperem que es mantingui amb el mateix nivell i èxit.
Guanyadors dels concursos la Ruta de Tapes de Primavera 2018:
Premi Xec Regal de 100  - Alba Romeu Molla
Premi Lot de Productes de Farmàcia - Cinta Cayuela Negre
Premi concurs Instagram Lot de Productes de Proximitat - Júlia Ferrando Blesas

10

RENOVACIÓ CONVENI
AMB LA FAMÍLIA
TALLADA-RAVANALS
A

l'ajuntament de l'Aldea ha tingut lloc la
renovació del conveni entre l'Ajuntament i la
família Tallada-Ravanals que farà possible la
ubicació de les festes de la Plantada i la Sega a
l'espai d'arrossar continu al nostre estimat
Bressol del Delta, l'Ermita. A l'acte hi varen
ésser presents els germans Tallada: Juan Antonio i Felipe, Dani Andreu Alcalde de l'Aldea, el 1er
Tinent Alcalde Simón Falcó i la secretaria Rosa Pons per donar fe.
Des de les àrees de turisme i cultura ens complaem i agraïm sobre manera la voluntat de la
família Tallada per fer possible ubicar aquests actes que rememoren els nostres usos i costums a
l'hora de treballar el cultiu de l'arròs i que fan possible recuperar tradicions i cultura del nostre
poble i del nostre territori, a més es valora molt positivament l'ampliació dels terrenys cedits, fet
que comportarà una millor visualització de la festa de la plantada d'aquest passat 9 de juny.

FESTES DE L'ERMITA
Les esperades festes de l'Ermita enguany s'iniciaven amb el repic de campanes i el bou capllaçat
pel camí del Xoperal el dissabte 19de maig. Unes festes molt seguides per la població on es
venera la nostra Mare de Déu de l'Aldea, i unes festes molt especials on el paratge que les envolta
fa que siguin úniques.
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EL CP L'ALDEA
ACONSEGUEIX LA PLATA AL EUROPEU
27 i 28 d'abril es celebrava el Campionat d'Europa de grups xou i precisió a Lleida al pavelló
barris Nord. El Grup xou petit del C.P. L'Aldea amb la coreograa de Manel Villarroya “TAME ME”, va
aconseguir de nou aixeca el públic assistent, emocionat amb l'execució del programa, aconseguint la
plata amb aquesta modalitat. Els resultats d'aquesta jornada van estar els següents:
En grups xou petits:
Name

Nation

Points

M.V. Rule

1 PORTOGRUARO DIVISION
"Finally, I won"

ITA

134.500

15.0 2 1 2 2 1 1 1

2 C.P. L'ALDEA
"Tame Me"

ESP

133.900

14.0 1 2 1 1 2 2 3

3 ROMA ROLLER TEAM
"Leonardo Da Vinci"

ITA

125.200

13.0 4 5 3 4 3 5 2

D'altra banda Alcover acollia el Campionat de Catalunya de categoria cadet juvenil, on més de
80 patinadors es disputaven la plaça per al campionat d'Espanya.L'ebrenca del Club Patí
L'Aldea AnoukVizcarro aconseguia el bronze després d'una excel·lent l'execució del seu
programa. Amb aquest resultat obté una plaça per al estatal.
Al Campionat territorial de patinatge artístic en categories benjamí, aleví i infantil realitzat a les
instal·lacions del CP Cambrils, el patinador del CP l'Aldea Roger Arasa aconseguia l'or amb la
categoria infantil masculí, obtenint així una plaça per al campionat de Catalunya. Núria Esteller
també en categoria infantil va obtenir el 8è lloc a la classicació i Iris Ferrer 4ª en categoria aleví
totes dos classicades per al campionat federació de Catalunya.
A més Núria Gas aconsegueix la 4a plaça al Campionat de Catalunya celebrat al Pavelló
Municipal d'Esports de Sant Cristina d'Aroamb les categories júnior i sènior.Un total de 62
patinadors i patinadores, 32 en categoria júnior i 30 en categoria sènior, lluitaven per
aconseguir la classicació per al campionat d'Espanya.La patinadora aldeana Núria Gas del
CP L'Aldea aconseguia el quart lloc després del espectacular programa llarg coreograa de
Manel Villarroya, amb aquest lloc aconsegueix una plaça per al campionat d'Espanya sènior.
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MARTÍ CERVELLERA CAMPIÓ DE CATALUNYA
L'Aldeà

de 8 anys Martí
Cervellera ha aconseguit el
campionat de Catalunya de
Taekwondo infantil celebrat
el passat 15 d'abril al
poliesportiu de Mar Bella a
Barcelona amb la categoria
A, de menys de 23 kg.
Així mateix en la edició del
segon campionat de
Catalunya celebrat dos
mesos després al pavelló
poliesportiu Marbella de
Barcelona Martí s'emportava
la plata.
Enhorabona campió !
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Al Ple de data 11 març 2016 va ser aprovat el Reglament d'ús dels Mitjans de comunicació Locals
que dona dret a utilitzar mitja pàgina del INFOALDAIA a cadascun dels grups polítics en
representació de l'Ajuntament.
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

50 ANYS UE ALDEANA
Aquest any la Unió Esportiva Aldeana celebra el 50è aniversari, ens omple de satisfacció i
alegria aquesta data tan especial i signicativa per al nostre club i per al nostre poble, hem
viscut moments difícils però ens quedem amb els bons.
El dia 01 de Juliol ho vam celebrar acompanyats de moltíssima gent, gent que estima aquests
colors i aquest club, al nostre poble. Som un club modest però som un gran club amb un grup
humà excel·lent, que dia a dia el fa més gran.
Des de ERC volem fer un petit reconeixement per tots aquells i aquelles que ho han
fet possible, sobretot en memòria dels que
avui no ens poden acompanyar però que
sempre els tindrem al nostre record.
Felicitats Unió Esportiva Aldeana!

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMOCRATA CATALA

El passat 1 i 2 de Juny es va cel·lebrar el XXVè
Aniversari de la P. B de l'Aldea i la XXIII Trobada de
Penyes Barcelonistes del Baix Ebre, Montsià i Baix
Maestrat. Va comptaramb la destacada presència del
vicepresident del F. C. Barcelona el Sr. Jordi Cardoner i
de l'exjugador del F. C. Barcelona, Ausensi i sobretot de
molts penyistes vinguts de fora de l'Aldea i tambè molts
del poble, als quals es va recordar a tots el presidents
que havia tingut la Penya Barcelonista de l'Aldea en la
seva historia. Es van fer varies activitats que van tenyir
els carrers de l'Aldea de color blaugrana.
Tambè fou un cap de setmana especial perquè al camp
de la U. E. Aldeana es va cel·lebrar el Primer Torneig de
futbol base Memorial Miguel Alegre. Va comptar amb
la participació de molts d'equips de fora que van fer
que el torneig tingués molt de nivell esportiu.
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FEST'PRIMA '18
Després dels èxits aconseguits amb les edicions anteriors del fest'iu. L'àrea de Cultura ha
organitzat per aquest nal de primavera el FEST'PRIMA '18, amb concerts, ballades de jotes, i
exhibicions de ball. Els actes organitzats per les places de la població, i al local de la SCRUA,
han comptat amb les actuacions de l'Associació Artística Aldeana, la Colla de Jotes de l'Aldea,
el grup de ball en línia The Country Sheriffes, el grup de ball de Sevillanes les Topolines,
l'Associació Musical Verge dels Prats i els Mifos.
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XII OPEN INTERNACIONAL CATALUNYA
DE REM OLIMPIC
i Regata Internacional de Rem de Libourne
(França)

Yago Gavilàn i Xavi Royo guanyen amb el 8+ sènior masculí del CN Amposta el
Trofeu Pedro Abreu i Xavi Royo s'emporta l'Or a França

l cap de setmana del 14 i 15 d'abril, es va disputar al Llac de Banyoles, el XII Open
Internacional de Catalunya una de les proves més importants de rem olímpic a nivell estatal
amb la presencia de 17clubs d'arreu de l'estat i de França, formats per remers en les
categories cadet, juvenil, sènior i màsters. Dintre d'aquesta competició també es va celebrar
el XIV Trofeu Ciutat de Banyoles, guardó per al club que aconsegueix més puntuació en el
conjunt de totes les modalitats i el XIV Trofeu Pedro Abreu per als millors 8+ sènior masculí i
4x sènior femení.
El bot 8+ masculí del CN Amposta, format per Xavi Royo, Yago Gavilàn, Francesc Franch,
Juanito Fernàndez, Alex Paga, Albert Barrera, Andreu Elies, Ferran Climent amb Laura Fibla
de timoner, van guanyar la seva prova, assolint el XIV Trofeu Pedro Abreu.
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Trofeu Pedro Abreu i Xavi Royo s'emporta l'Or a França

l cap de setmana del 14 i 15 d'abril, es va disputar al Llac de Banyoles, el XII Open
Internacional de Catalunya una de les proves més importants de rem olímpic a nivell estatal
amb la presencia de 17clubs d'arreu de l'estat i de França, formats per remers en les
categories cadet, juvenil, sènior i màsters. Dintre d'aquesta competició també es va celebrar
el XIV Trofeu Ciutat de Banyoles, guardó per al club que aconsegueix més puntuació en el
conjunt de totes les modalitats i el XIV Trofeu Pedro Abreu per als millors 8+ sènior masculí i
4x sènior femení.
El bot 8+ masculí del CN Amposta, format per Xavi Royo, Yago Gavilàn, Francesc Franch,
Juanito Fernàndez, Alex Paga, Albert Barrera, Andreu Elies, Ferran Climent amb Laura Fibla
de timoner, van guanyar la seva prova, assolint el XIV Trofeu Pedro Abreu.
Els resultats assolits per Yago Gavilan i Xavi Royo amb els seus companys del CN Amposta,
al OPEN van ser:

Primera posició per a:
8+ sènior amb Francesc Franch, Juanito Fernàndez, Xavi Royo, Alex Paga, Yago Gavilàn,
Albert Barrera, Andreu Elies, Ferran Climent amb Laura Fibla de timoner.
Segona posició per a:
4x sèniors amb Xavi Royo, Yago Gavilàn, Alex Paga i Ferran Climent.
Tercera posició per a:
4- sèniors amb Xavi Royo, Andreu Elies, Albert Barrera i Oriol Mateo.
2- sènior amb Yago Gavilàn i Alex Paga.
Així mateix Xavi Royo aconseguia la medalla d'or en l'equip sènior de 4 sense del Club
Nàutic Amposta a la Regata Internacional de Rem de Libourne (França) disputada els dies 5 i
6 de maig, al camp de regates de Libourne, la regata internacional amb la presencia de
1800 remers, pertanyents a 50 clubs majoritàriament de França, de Mònaco, del País Basc i
Catalunya.
Xavi Royo formant part dels bots del CN Amposta, va aconseguir els següents resultats:
Medalla d'or per al 4- sènior en 500 m.,
format per Xavi Royo, Oriol Mateo, Ferran Climent i Alex Paga
Segona posició per al 4- sènior en 2000 m.,
format per Xavi Royo, Oriol Mateo, Alex Paga i Ferran Climent.

CLUB
NÀUTIC
AMPOSTA

17

COPA CATALANA D'ENDURET
TERRES DE L'EBRE
Diumenge 15 d'abril a la nostra població
tenia lloc l'organització de la Copa Catalana
d'Enduret Terres de l'Ebre. La cursa realitzada
pels termes municipals de l'Aldea-Campredó i
Tortosa va comptar amb un total de 88 pilots,
entre els quals competia Aitor Favà que va
acabar en dissetena posició.

Us adjuntem el llistat de guanyadors en les
seues respectives categories:
E-85 Cadet: ALEX PUEY MONFORTE (Gandesa)

1er. Classicat
E-85 Juvenil: ALEIX SAUMELL REVERTÉ (Alcanar)

3e. Classicat
LUÍS MADERO GIL (MC Amposta)
10e. Classicat
MARC SUBIRATS TOMÉ (Roquetes)
13e. Classicat.
ALEX COMBALIA DOMINI (Tivenys)
14e. Classicat.
E-Oberta: IVAN ORTIGA SÁNCHEZ (Tortosa)
4t. Classicat.
E-65: JAVIER MADERO GIL (MC Amposta)
11e. Classicat.
MARC ADELL JUAN (Alcanar)
14e. Classicat.
AITOR FAVÀ MARTÍNEZ (l'Aldea)
17e. Classicat.
E-50: JOAN SUAZO TOMÉ (Roquetes)
5e. Classicat.
PAU ESTORACH BARBERÀ (Amposta)
6e. Classicat.

EL RIU AL LÍMIT
El riu Ebre a causa de les pluges intenses i del desembassament forçós de Mequinensa dels
1800m3 /s que baixaven el passat 19 d'abril, el nostre riu va viure una situació límit però sense
arribar a desbordar-se ni causar danys personals, ni materials, als conreus i empreses de la
zona. Tans sols durant les hores de la crescuda va queda inutilitzar el nostre embarcador,
tornant a ser operatiu al restablir-se la normalitat del cabal.
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DESCOBRINT L'ALDEA, T'ANIMES?
El vídeo promocional Descobrint l'Aldea,T'animes?, va ser presentat en exclusiva dins de la 14a Fira de
l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Aquest vídeo forma part del desplegament del Pla de Dinamització del
Comerç de l'Aldea, el qual ha estat encomanat per la regidoria de Comerç a l'empresa Pymeralia.
Dins de Pla de Dinamització es professionalitzarà, promocionarà i dinamitzarà el sector del comerç,
turisme i empresa de la nostra població.
Per poder visualitzar el vídeo pots passar-te pels nostres canals de Youtube.

La iaia Assumpció Lluch Melich ens fa 100 anys
La iaia Assumpció Lluch Melich que a casa tots la coneixem per Assun, va nàixer el 3 d'abril del 1918, és a
dir fa un centenar d'anys. En concret va nàixer a l'Aldea al barri de l'Hostal al qual es deia o es coneixia pel
mas de la “via”, i la seua primera professió va ser en el món de la confecció com a cosidora a la botiga de
Maria Lucia, ns que es va casar als 21 anys amb Tomàs Benito Zaragoza. El primer, l'Alejandro el va tenir
als 22 anys i la segona lla la Mari als 39.Va continuar treballant de pagesa i ama de casa, gaudint de
molt bona salut i bon “tarannà”, com així es reexa a dia d'avui. Tant és així, que ha gaudit de tres nets ,
l'Alejandro, petit per part de ll i el Josep i l'Ivan per part de lla, i a més, tres besnets: l'Àlex, la Paula i en
Max, i en camí un quart!. La felicitat de la iaia Assun en poder compartir el seu dia a dia amb la seua
família és innita, i és que amb 100 anys un ha d'estar molt satisfet del present i recordar amb alegria el
passat
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AJUDES ECONÒMIQUES PER AL
PAGAMENT DE LA TAXA
D'ESCOMBRARIES 2018,
EN BENEFICI DE LA GENT GRAN

PL'A MET 2018
L'Ajuntament de l'Aldea ha aprovat posar a Per 6è any consecutiu l'ajuntament de l'Aldea
disposició dels jubilats, del nostre municipi,
amb les pensions més baixes, una subvenció
que els permetrà deduir-se íntegrament la
taxa d'escombraries municipal. Són 60 que,
amb una pensió de 600  suposarà un 10%
d'estalvi per als jubilats amb pensions
mínimes. Aquest estalvi, molt superior a
l'increment anual en les pensions aprovat pel
Govern Central en els pressupostos d'enguany, i que de cara al baix poder adquisitiu
de la gent gran amb rendes baixes signiquen
un ajut quantitatiu, que al menys vindrà a
pal·liar la manca de sensibilitat del Govern
Central. Tot i que les últimes notícies de
l'aprovació de pressupostos podrien signicar
posar justícia al tema vers les pensions dels
nostres jubilats especialment les més baixes.
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ha aprovat les bases del PL'AMET VI, un
conjunt de propostes que des de l'Àrea de
Promoció Econòmica del nostre Ajuntament
pretenen incentivar la contractació i per tant la
creació de llocs de treball així com ajudar a la
implantació de noves empreses al nostre
municipi.

Són un conjunt de mesures amb dotació pressupostària que han de permetre la millora de
l'activitat econòmica de l'Aldea.
Per qualsevol informació addicional sobre els
ajuts del PL'AMET podeu posar-vos en
contacte amb la regidoria de Promoció
Econòmica al telèfon 977 45 00 12.

XII CONCURS LITERARI A L’ALDEA
Reunits

a l'Ajuntament de l'Aldea a les 20.30h del dia 13 d'abril 2018, el Jurat Seleccionar/qualicador del XII Concurs Literari i Artístic 21 d'Abril 2018 composat per Ferran Rico Castaño,
Antonio Toledo Avellaneda, Josep Casal Compaño, graduats en arts aplicades i especialitat en
tècniques i procediments murals, juntament amb Antoni Gilabert Rodríguez com acionat a la
fotograa, Kevin Bernal Jiménez com a graduat amb història i la dinamitzadora Lluïsa Benito Pascual,
per decidir la selecció d'obres i tanmateix atorgar els premis corresponents, acorden seleccionar:
-Premi Narrativa

1er premi, Ramón Gonzalez Reverter, de Sant Carles de la Ràpita , per l'obra Llàgrimes al Cel , amb una
dotació de 200.
-Premi Treballs sobre història, cultura i tradició de l'Aldea

1er premi, NO HI HA PREMI, amb una dotació de 200.
Observacions : Només es va presentar una obra i no compleix amb els requisits.
-Pintura Premi General

1er premi, Tema lliure, Ja en hi ha prou, Autor: Jose Mª Brull Andreu, de l'Aldea, amb una dotació de
250.
Observacions : Idea, força equilibri i a fet una versió del “2 de Mayo” de Goya.
-Premi Pintura General Local

Llibertat d'expressió no a la violència, autora: Lídia Barberà Mauri, de l'Aldea amb una dotació de
250.
Observacions : Representa la solidaritat del poble, i el poble fa poble.
-Premi Pintura Categoria Jove

El jurat considera que els tres quadres estan al mateix nivell, per tant es consideren guanyadors, als tres.
Manel Salvadó Garcia, amb l'obra The dog. L'Aldea.
Ingrid Salvadó Carmona, amb l'obra Il·luminada vida. L'Aldea.
Alicia Martorell Alomà de l'Aldea.
Observacions: Els tres quadres estan al mateix nivell, un per creativitat, l'altre pel colorit i treball i l'altre
pel dibuix.
-Premi Fotograa

1er premi, l'obra Nocturna a l'ermita, autor. Abel Borràs Garcia, amb una dotació 200
Observació: Una composició i un enfoc molt encertat. Molt interessants les diagonals i punt de fuga i
una molt bona il·luminació.
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CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT I
LA COOPERATIVA DE L'ALDEA
L'Ajuntament de l'Aldea i la Cooperativa han
signat un contracte que permetrà l'ús del magatzem propietat de l'entitat agrícola aldeana
per tal d'ubicar la base de treball de la brigada
municipal. Aquest magatzem permetrà
salvaguardar la maquinaria municipal i
albergar instal·lacions i equipaments del tot
necessaris per a la tasca de manteniment i
millora del nostre entorn urbà que realitza la
nostra brigada.
Amb la signatura d'aquest contracte l'equip de govern manté el compromís de col·laborar amb
la Cooperativa amb l'objectiu de facilitar la generació de recursos que permetin el retorn dels
estalvis a les famílies afectades per la crisi del 2011.

CURS FITOSANITARIS

Dijous 10 de maig nalitzava el nou curs nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes
tosanitaris. Un curs que es realitzava gràcies a la regidoria de Pagesia de l'ajuntament de
l'Aldea i a l'Escola Agrària d'Amposta.
El curs impartit pel professor Miquel Querol Rambla va comptar amb 22 alumnes que van
obtenir el certicat que els acredita com a manipuladors i aplicadors de productes tosanitaris.
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L'ALDEA ES TENYEIX DE BLAUGRANA

El primer cap de setmana de juny l'Aldea s'ha tenyit de blaugrana per commemorar els XXV
anys de la Penya Barcelonista de l'Aldea i acollir la XXIII Trobada de Penyes del Baix Ebre,
Montsià i Baix Maestrat. Els actes començaven divendres a la plaça Dr. Maimó amb la pujada de
la bandera blaugrana amb l'himne interpretat i cantat per la Coral i l'associació Musical Verge
dels Prats. Conferències, col·loqui - xou amb periodistes de renom com Quique Guasch, Pere
Escobar i Jose Luis Carazo o el descobriment de la placa commemorativa dels XXV anys de la
Penya Barcelonista de l'Aldea donaven pas al dinar de Gala a la Masia Pla dels Catalans. Un
dinar presidit pel vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner i Casaus, l'exjugador
blaugrana i membre de l'Agrupació Barça Jugadors, Juan Manuel Asensi, Dani Andreu
Alcalde de l'Aldea, Juan José Príncep, president de la PB de l'Aldea, el president de la
Federació de Penyes Barcelonistes de les Terres d'Ebre, Ramon Fibla, i l'ex directiu Toni Freixa,
que comptaven amb l'acompanyament de 42 penyes i més de 200 penyistes.
La PB de l'Aldea va ser inaugurada 25 anys enrere per Nicolau Casaus i 25 anys després el seu
net Jordi Cardoner signava el llibre d'honor de l'ajuntament de l'Aldea i presidida els actes d'un
dia que es tancava amb l'homenatge dels socis fundadors de la Penya.

23

4 GUÀRDIES DEL NOSTRE COS DE POLICIA
REALITZEN EL CURS DE VIGILANT MUNICIPAL
4 guàrdies del nostre cos de seguretat han realitzat el curs de l'institut de seguretat pública de
Catalunya (Escola de Mossos de Mollet del Vallés).
El curs s'ha realitzat del 2 al 23 de maig i estava destinat a personal de les corporacions locals que
duguin a terme funcions de protecció i seguretat( vigilants, guàrdies, agents, algutzirs...), d'acord
amb els articles 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya.

CAMINEM PER L'ALDEA
L'Ajuntament de l'Aldea i la regidoria de Turisme han ampliat
la seua oferta de turisme i natura per tot el nostre territori, oferint
així tota una sèrie de rutes per a fer excursions tant a peu com en
bicicleta. Totes elles estan disponibles a Wikiloc al perl L'ALDEA
TURISME on es poden emmagatzemar i compartir rutes a l'aire
lliure geo referenciades (especialment amb GPS) i punts d'interès
(waypoints) de tot el nostre terme. Les rutes pertanyen a diferents
categories segons el desplaçament, destacant senderisme,
ciclisme i btt.
Hi ha rutes per a tots els gustos i de tots els nivells, per a poder ferles en família o rutes més exigents per a tots aquells que vulguin
descobrir racons desconeguts, ns i tot entrenaments de bici de
carretera i entrenaments de curses de muntanya. A mesura que hi
hagin rutes interessants s'aniran pujant i actualitzant a wikilock.
Per a la majoria de rutes en bicicleta podem sortir d'aquí del poble, i per a les excursions a peu el
desplaçament amb el vehicle és mínim.
L 'Aldea / Turisme fa un recull de totes les excursions possibles des del nostre municipi. Moltes les
podreu fer tant a peu com en BTT. El servei està disponible en GoogleEarth i les rutes es mostren
sobre mapes de GoogleMaps, OpenStreetMap i altres cartogràcs, disposa també d'aplicacions
mòbils per iPhone i Android per poder seguir les rutes.
Tanmateix al web de www.laldea.cat i a l'ocina de Turisme de l'Aldea ubicada a l'entorn de la Torre
de l'Ermita , oberta els dissabtes, diumenges i festius de 11 a 14 h, trobareu tota la informació de les
rutes en constant actualització. Que tingueu una bona ruta per l'Aldea Horta del Delta.
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II JORNADA CASTELLERA
La plaça del Dr. Maimó va tornar a ser testimoni de la II jornada castellera a la nostra població
amb les dos colles castelleres de: Xiqüelos i Xiqüeles del Delta i els Xiquets d'Alcover. La
regidoria de Cultura continua apostant per les tradicions catalanes amb la cita anual de
castellers.

LA FAMÍLIA FORTUÑO CEDEIX
ELS TERRENYS PER LES FESTES DE L'ERMITA
La

família Fortuño ha cedit els terrenys
annexos a l'Ermita per poder utilitzar-los com
a estacionament de vehicles durant les festes
de l'Ermita. Aquest lloc va descongestionar els
aparcaments antics que s'havien esdevingut
obsolets a causa de la gran auència de
persones a la festa. Moltíssimes gràcies a la
família FORTUÑO que són els propietaris del
terreny, per cedir-lo de manera altruista,
perquè els aldeans, aldeanes i tothom que ens
ha vingut a visitar aquests dies, els va poder
utilitzar.
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JORNADES D'EDUCACIÓ VIAL ALS CENTRES
EDUCATIUS I XARRADES SOBRE EL
CIVISME I LES MASCOTES

La

regidoria de Governació i la

Guàrdia Municipal han realitzat un

cicle de formació als centres educatius de la nostra població amb les
jornades d'educació vial.
Una de les primeres actuacions realitzades al poble pels nostres agents
i escolars, ha estat vigilar el compliment de les normes de circulació
dels conductors amb alguna que
altra “recepta” que s'han emportat
els infractors.
A més de les jornades d'educació
vial la guàrdia municipal del nostre
poble ha engegat un cicle de xarrades pels centres amb l'objectiu de
conscienciar de la responsabilitat
que suposa tenir una mascota a
casa. Cal fer-se càrrec de totes les
seves cures (alimentació, higiene,
salut...) i també és imprescindible
recollir correctament els seus excrements.
Entre tots hem de mantenir els parcs
i els carrers ben nets!
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3 TOMBS

Un any més els 3 tombs recorrien els carrers de la població amb el seguici de
carros, carretes, cavalls i genets.
El dia començava amb la trobada de participants a la plaça de bous, seguidament la
benedicció del animals, missa i inici dels 3 tombs pels carrers de l'Aldea. L'acte
nalitzava amb un dinar de germanor al restaurant la Llar.
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NÚRIA GAS I ANOUK VIZCARRO
CAMPIONES TERRITORIALS
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1 ANOUK VIZCARRO TOMAS
2 ANDREA CORRAL VIDAL
3 ANNA RAMOS LIZ

L'ALDEA, CP
Tarragona
REUS DEPORTIU-artístic- Tarragona
REUS DEPORTIU-artístic- Tarragona

42.0/0.0/23.2/20.4/126.0 176.9
41.0/0.0/22.3/15.6/123.0 164.3
40.0/0.0/21.0/17.6/119.0 161.5

4 PILAR SOSPEDRA ROCA
5 CRISTINA MARTIN MORERA
6 NÚRIA FERNÁNDEZ MATEO
7 JÚLIA GONZÁLEZ TARRIDES
8 ALBA VIÑAS PEREZ
9 AINA POLO GIRONA
10 ANDREA ROVIRA CHILLARON
11 NOELIA MUÑOZ MORA

REUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticRODA DE BARA, CE

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

39.0/0.0/20.5/16.6/117.0 156.8
38.0/0.0/20.5/14.7/113.0 153.2
37.0/0.0/20.4/11.3/112.0 148.1
36.0/0.0/18.8/15.1/109.0 145.2
35.0/0.0/17.9/15.5/105.0 140.9
34.0/0.0/19.0/11.4/102.0 137.8
33.0/0.0/16.4/14.6/99.0 129.3
32.0/0.0/16.0/8.1/93.0 120.6

1 JOSE LUIS MONTULL NAVALON CAMBRILS, C.P.
Tarragona
2 IZAN COBOS SANCHEZC
NATACIÓ REUS PLOMS Tarragona

1.0/0.0/20.2/15.4/3.0 153.2
0.0/0.0/10.4/10.7/0.0 91.5

1 ABRIL FERRER DEL RIO
2 ELENA NICOLAU VIVES
3 ELENA CASADO AGUILA
4 LAIA SALVADÓ IBÁNEZ
5 GEMMA CURTO RIMA
6 PAULA ROMERO ESTOR

REUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticREUS DEPORTIU-artísticL'ALDEA, CP
CONSTANTÍ, CP

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

16.0/0.0/21.5/15.4/47.0 160.5
15.0/0.0/20.9/14.5/46.0 157.3
14.0/0.0/19.6/14.9/42.0 149.9
13.0/0.0/18.4/12.3/39.0 138.2
12.0/0.0/17.1/10.0/36.0 129.0
11.0/0.0/14.9/10.3/33.0 114.6

1 ALEX MEDINA GIL VALLS
2 JOSEP M TRULLOLS MARTINEZ

pat. artístic-, CP Tarragona
CASAL DE L'ESPLUGA, C Tarragona

1.0/0.0/26.7/24.7/3.0 206.9
0.0/0.0/16.7/9.8/0.0 127.9

1 LAURA BALLESTERO BORREGO
2 ARANTXA NAVARRO GUTIERREZ
3 MARIA MIRAVENT GARRIGA
4 BELEN MARTÍ RODRIGUEZ
5 HELENA LOPEZ-CORDON

DEPORTIU-artístic
CALAFELL-artístic-, CP
CALAFELL-artístic-, CP
C. N. REUS PLOMS
VILA-SECA, PATI CLUB

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

4.0/0.0/22.3/12.8/12.0 158.5
3.0/0.0/19.3/11.5/9.0 139.8
2.0/0.0/16.8/9.4/6.0 128.4
1.0/0.0/12.3/6.0/3.0 93.3
0.0/0.0/5.5/2.5/0.0 49.3

1 JOAN ARQUES PEDROLA

REUS DEPORTIU-artístic- Tarragona

0.0/0.0/18.5/16.6/0.0 145.6

1 NURIA GAS CUGAT
2 LAIA LLOSES MIRO
3 GEMMA BARGALLO SOLE
4 ANAIS MERCADE LEON
5 NURIA OLLE MUÑOZ

L'ALDEA, CP
REUS DEPORTIU-artísticSALOU, CP
SALOU, CP
CALAFELL-artístic-, CP

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona

4.0/0.0/25.1/24.1/12.0 195.9
3.0/0.0/24.9/21.2/9.0 189.2
2.0/0.0/24.2/16.8/6.0 178.4
1.0/0.0/18.9/12.3/3.0 140.4
0.0/0.0/14.6/8.0/0.0 109.1

1 SERGIO CANALES RODRIGUEZ

REUS DEPORTIU-artístic- Tarragona

0.0/0.0/28.9/25.2/0.0 219.0

JUVENIL FEMENÍ

SÈNIOR FEMENÍ
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FORADADA NOCTURNA
Com és de costum tots els anys, el passat
divendres dia 1 de juny es va realitzar la
sortida nocturna a la foradada, organitzada
per la regidoria de Joventut, el Casal de Joves
i club excursionista 4T. Sortíem des del casal
de joves amb cotxes a les 20.30h direcció al
pàrquing de cocó, inici de la sendera que
s'enla ns la foradada. Va ser una sortida
genial, en quant a la gent i al temps (que no ho
teníem massa clar ), una ruta que va durar al
voltant de les 3 hores i mitja entre parades i
fotos...
Unes 34 persones de totes les edats van xalar d'una nit esplèndida. Fins la propera !!!

LA LLAR D'INFANTS VISITA L'AJUNTAMENT
Els menuts de la Llar d'Infants Bressol del
Delta han visitat el nostre Ajuntament, el saló
de plens i dependències municipals. La vista
ha estat guiada pel nostre alcalde Dani
Andreu i el nostre Tinent Alcalde Simon Falcó
els quals els han ensenyat els nostres símbols i
la casa de tots els aldeans.

L'AMISTAT NO TÉ EDAT
El centre educatiu Mª Garcia Cabanes de
l'Aldea ha iniciat el projecte l'amistat no té
edat, essent conscients de la tasca social
pròpia, els alumnes del cicle superior han triat
l'àrea d'educació en valors socials i cívics. El
projecte s'inicia durant el curs 2017-2018, al
llarg del 2n i 3er trimestre amb la intenció
d'ampliar-lo en el temps i nombre d'alumnes
en el proper curs escolar. Els principals
objectius del projecte són: prendre consciència que tots són una part essencial de la
societat en la qual vivim, establir relacions
entre els alumnes de l'escola i la gent gran del
centre de dia l'Onada de l'Aldea i fomentar el
respecte, la paciència i l'empatia vers la gent
gran.
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INICI OBRES ESPAI JOVE
Des de la regidoria de Serveis us informem que ja han nalitzatles obres de millora de l'espai
jove, a la Plaça de l'Ajuntament. Això donarà una millor seguretat i més bon ambient a la nostra
festa major. Una llarga demanda de la nostra gent jove feta realitat i que podrem gaudir del
nou ferm aquestes properes Festes Majors, de fet el nou ferm va ser estrenat la nit de la revetlla
de Sant Joan.
A més del nou ferm s'ha habilitat una nova zona d'aparcaments per a minusvàlids a peu de
recinte. També seguint amb el protocol contra les agressions sexistes a les festes, s'ha il·luminat
la nova ubicació i distribució dels serveis públics.

SORTEIG PUBILLES I HEREUS FEMLA18
El passat 16 de juny al saló de plens tenia lloc
el tradicional sorteig de les pubilles i hereus
que ens representaran a les Festes Majors
2018.
Hereu Major Josep Vinyes
Pubilla Major Mireia Salvadó
Hereuet Kilian Bonll
Pubilleta Nàdia Estorach

ENDERROC MAGATZEM DE LA SAL
Gràcies a l'acord amb els propietàries del solar,
la regidoria de Serveis de l'ajuntament de l'Aldea
ha realitzat l'enderroc de l'antic magatzem de la
Sal del carrer del Mig. Amb aquesta obra
nalitza el perill d'enderroc accidental de la qual
era ben visible que tenia la infraestructura .
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ELS COMERÇOS LOCALS ES FORMEN
La regidoria de Comerç i l'empresa Pymeralia han organitzat un curs de Facebook i Instagram
totalment gratuït, adreçat als comerciants locals. Amb aquestes xarxes socials tant potents que
millor que poder extreure'ls tot el suc per poder dinamitzar el comerç i arribar més lluny amb la
promoció dels seus establiments i productes. El curs va ser impartit per Lluc Millán CEO
Màrqueting Online. D'altra banda també s'ha realitzat un curs d'aparadorisme amb la
dissenyadora d'interiors Joana Ranis, per aconseguir un aparador únic i diferenciar-te de la
competència.

NOUS PANELLS DE BENVINGUDA
La regidoria de Serveis ha instal·lat els panells
de benvinguda a les tres entrades principals del
nostre poble. S'han canviat pels anteriors que
estaven malmesos pel temps i s'han renovat per
donar millor visibilitat i continuar amb
campanya d'identitat pròpia, l'Aldea Horta del
Delta.

CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA
El fotògraf professional Dani Andreu ha estat
l'encarregat d'impartir el curs bàsic de
fotograa que ha tingut lloc a la nostra
població, amb 4 sessions per introduir als
alumnes dins del món de la fotograa i
endinsar-se dins de les càmeres digitals
reex.
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TORNEIG FUBOL BASE UE ALDEANA
PATUFETS

Campió LA SÈNIA

Subcampió FUTBOL SALA AMPOSTA

PREBENJAMÍ 1r ANY

Campió BATEA

Subcampió CD TORTOSA

PREBENJAMÍ 2n ANY

Campió NÀSTIC DE TARRAGONA

Subcampió UE ALDEANA

33

BENJAMÍ

Campió L’AMETALLA DE MAR

Subcampió UD JESÚS I MARIA

ALEVÍ

Campió CAMBRILS

Subcampió UE ALDEANA

INFANTIL

Campió NÀSTIC DE TARRAGONA
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Subcampió RAPITENCA

XXXVII FESTA DEL PATINATGE:
GUARDONS TEMPORADA 2017/2018
Dins la XXXVII festa del patinatge realitzada a
l'ajuntament de Reus tenia lloc l'entrega de
guardons de la temporada 2017/2018, entre
els quals va aconseguir un guardó Anna Cris
Ferrando Blesas com a millor jutge de
patinatge artístic i també aconseguia Marisol
Tomàs Ferré, la distinció al mèrit federatiu
lliurat a persones o entitats per la seua
dilatada trajectòria, i també recollia el premi
el grup Xou Juvenil del CP l'Aldea per
aconseguir el 3er Campionat de Catalunya de
Grups Xou i el 3er Campionat d'Espanya de
Grups Xou. Enhorabona a tots!

LA FLAMA I SANT JOAN
La Flama del Canigó és una tradició festiva vinculada al solstici d'estiu i als focs de Sant Joan
que té lloc cada any, entre el 22 i el 23 de juny, a diferents indrets dels Països Catalans. S'inicia
amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de
Sant Joan a nombrosos pobles i ciutats, i com cada any la Torre de la Candela va ser l'escenari
ideal perquè arribes la ama salvaguardada per les pubilles, hereus, el nostre govern
municipal, familiars i amics, tots acompanyants pel grup de percussió ContraCop.
La processó dels cotxes clàssics escoltava la ama ns l'Ajuntament, per ser repartida per les
fogueres del poble. A la nit la tradicional revetlla de Sant Joan amb la coca, el cava i el ball
d'honor de les pubilles a càrrec de l'orquestra Gatzara donava pas a l'encesa de la gran foguera
encesa per la colla dels Diables d'Aldaia.
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AVUI PARLEM DE ...
AMPA IES CAMARLES
Benvinguts de nou a la contra d'InfoAldaia, una de les entitats que ens feia
falta investigar dins del ram educatiu és l'AMPA de l'Institut de Camarles que
es va formar l'any 2002. L'Entitat compta amb 250 socis i els actes que
realitza anualment a més de les xarrades informatives al centre són: la
gestió dels llibres educatius i l'entrega d'Orles dels alumnes de 4t ESO i de
2n de BAT; aquestes activitats s'organitzen des de la creació de l'AMPA.
La quota per formar part de l'AMPA són de 5  per alumne. Una de les anècdotes que ens han contat ha estat
l'intercanvi amb alumnes Italians i la necessitat obligada d'aprendre una mica d'italià per poder-se comunicar
amb ells.

L'actual president és Juan Manuel Sanchez Estorach i el podràs localitzar al correu:
ampaiescamarles@gmail.com o bé trucant al telèfon 611 49 39 11

Ajuntament de l’Aldea

